
 

Pécsi Tudományegyetemen 
ápolás és betegellátás alapképzési szak diplomás ortopédiai műszerész 

szakirány létesítése 
 
 
A MAB Testület 2022/6/VI/1/8. sz. határozata 
 
A MAB Testület megállapítja, hogy a benyújtott szaklétesítési dokumentum alapján a Pécsi 
Tudományegyetem által létesítendő ápolás és betegellátás alapképzési szak diplomás ortopédiai 
műszerész szakirány a MAB szaklétesítési szempontrendszerében foglaltaknak megfelel. 
 
A Testület által elfogadott szakbizottsági indoklás a MAB 2022/6/VI/1/8. sz. határozatához: 
 
A diplomás ortopédiai műszerész, az ápolás- és betegellátás alapképzési szak önálló szakirányaként 
történő létesítése indokolt, hiánypótló, ugyanakkor a szakirány és szakképzettség megnevezésénél 
javasolt az ortopédiai műszerész elnevezés használata. A tervezett képzés szakmai tartalmának és 
képzési céljának a meglévő, rokonítható alapképzési szakokétól, illetve szakirányoktól van karakteres 
eltérése. A jelenlegi képzési rendszerben képzett ortopédiai technikusok értik a gyártási-tervezési-
kiszolgálási folyamatot, azonban nem képesek önálló betegellátásra. További különbség, hogy a 
tudásuk nem elegendő a kor igényeinek, elvárásainak megfelelően, például az informatika, a 
biomechanika, a CAD-CAM technológiák területeken. A két szakképzettség képzési ideje is jelentős 
eltérést mutat. A középfokú ortopéd technikusi képzési idő kétéves, míg a diplomás ortopédiai 
műszerész képzés négy évig tart. Mindkét szakképzettség más kimeneti kompetenciákra fókuszál, más 
szakképzettséget ad.  
A képzési terv korszerűen összeválogatott alaptudományi ismeretekre és a hagyományos módszerek 
mellett a legmodernebb high-tech módszerek elsajátítására ad alkalmat, a nemzetközi tendenciákhoz 
egyértelműen illeszkedik. A hazai szakemberek száma a bemutatott európai országhoz képest 
alacsony. A vizsgált szakemberképzés európai, amerikai és ausztráliai kitekintésben mintegy 40 éves 
múlttal és tapasztalattal bír.  
A létesítendő szak és a megszerezhető szakképzettség megnevezése összhangban van a képzési 
tartalommal. A megszerezhető szakképzettség és az előírt kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, 
autonómia és felelősség) összhangja megfelel az MKKR 6. szintjének, az ott meghatározott minimális 
követelményeknek, megalapozottan illeszkedik a nemzetközi és hazai képesítési keretrendszerekbe. 
A meghatározó tudományágak, ill. szakterületek az előírt kompetencia-elemekkel összhangban 
vannak. A nagyobb szakterületi komponensek közötti kreditarány megadása informatív, irányadó a 
képzési program, tanterv összeállításához. A táplálkozástudományok (2-5 kredit) és a 
gyógyszertudományok (2-4 kredit) a kisebb szakterületi komponensek közé tartoznak. A 
természettudományok, ezen belül is az anyagtudományok területén indokolt a kredittartományt 
növelni, így a kompetenciaelemek jelentős részével további összhang biztosítható, és még inkább 
lehetne az ápolás és betegellátás alapszak e szakirányra jellemző sajátosságát erősíteni.  
A szak orientációja megfelel a tervezett szakmai tartalomnak, kompetenciáknak, és a képzés céljának 
elérését megfelelően szolgálja. A tervezett képzési idő és kreditérték megfelelő, elegendő a jelzett 
szakmai tartalmak, kompetenciák elsajátítására. 
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